Holsted Nyt

Nyhedsbrev nr 28 – august 2014
Hver tirsdag og til jul kl 14-1530 – IT-hjælp
få hjælp til at oprette og sende mails, bruge usb-stik, søge på nettet, komme godt i gang
med NemID og digital post fra det offentlige, hente musik, ebøger og netlydbøger m.m..
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90 (gratis – aftal evt. tid)
Tirsdag d. 19. august – ungdom og seniorer starter håndboldtræningen
mød op fra start så vi ved, hvilke hold vi kan tilmelde i den kommende sæson.
Hele oversigten er vedhæftet nyhedsbrevet – kom gratis til prøvetræning
Arrangør: FSH 88 Håndbold – kontaktperson Erik Hansen tlf 30 29 00 25
Mødested: Medius, Højmarksvej 18
Onsdag d. 20. august kl 10 – babysalmesang
første gang for nyt hold babysalmesang, der er dåbslæring og musikalsk legestue
for de mindste med udgangspunkt i salmerne. Det er gratis, og alle er velkommen.
Børnene kan være med, fra de er helt spæde til ca 1 år.
Hver gang er der sang, leg og bevægelse i en lille time og derefter kaffe/the og hyggeligt samvær.
Forløbet varer fra 20. august og de følgende 7 onsdage – hver gang i Holsted Kirke.
Salmesang ledes af kirkesanger, præster og organist, som gerne tager mod tilmeldinger.
Kontaktperson: Kristian S. Larsen – tlf 51 36 24 65 mail kslarsenorg@hotmail.com
Mødested: Holsted Kirkegade, Vestergade 11
Lørdag d. 23. august kl 14-16 – vi laver fuglekasser
kom og lav jeres egen fuglekasse. I samarbejde med mor/far kan børn komme og lave deres egen
fuglekasse, der er både værktøj og materialer. Vi slutter af med bål, hvor vi bager snobrød, drikker
kaffe/the og saftevand. Der er ingen tilmelding. Pris: gratis
Arrangør: Danmarks Naturfredningsforening - Kontaktperson Jørgen Jørgensen tlf 60 96 02 75
Mødested: Spejderhuset, Guldagervej 2
Mandag d. 25. august kl 19-21 – Sku’ det være kunst? Kunst på kanten
cand. mag. i kunsthistorie og kulturformidling Peter Kær, der også er tv-vært, viser og fortæller
om en række eksempler på kunst, der gennem tiderne har provokeret.
Arrangementet er en del af Trekantområdets Kulturfestival. Entre: kr 25,-.
Mødested: Holsted Bibliotek, Højmarksvej 18 – tlf 79 96 53 90
Lørdag d. 30. august fra kl 1230 – invitation til 50 års jubilæum hos Blå Spejder
alle med interesse for friluftslivet, gamle spejdere og deres familier inviteres til at deltage
i en sjov og anderledes dag, hvor alle er velkommen til at deltage i alle aktiviteter.
Mødested: Spejderhuset, Guldagervej 2 - hele programmet er vedheftet nyhedsbrevet
Send mail med kommende arrangementer og aktiviteter så de kan komme med i nyhedsbrevet,
der forventes udsendt ca hver 14. dag – mail post@holstednyt.dk
Se flere kommende arrangementer og aktiviteter www.holsted6670.dk – arrangementer
Tidligere nyhedsbreve kan ses på hjemmesiden Holsted Nyt http://holstednyt.dk
Tilmelding og afmelding af nyhedsbreve – send mail post@holstednyt.dk

